
Termo de Referência

Federação CAFe

1 Introdução

Com o crescimento do uso de recursos e serviços web, cresce também o problema de au-
tenticação de usuários e definição de suas autorizações. A federação CAFe (Comunidade
Acadêmica Federada), em operação piloto desde 2008, reune instituições de ensino e pesquisa
brasileiras em uma rede de confiança, na qual cada instituição é responsável por autenticar e
prover informações de seus usuários para provedores de serviços autorizados.

A rede de confiança constitúıda pela CAFe cria uma infraestrutura de autenticação e
autorização (IAA) federada que permite a um usuário autenticado em sua instituição de
origem acessar recursos oferecidos via web tanto por sua própria instituição como pelos demais
membros da federação. Implementadores de serviços, por sua vez, não precisam gerenciar
cadastros de usuários, confiando nas instituições de origem desses para obter informações
sobre os mesmos.

Este documento explica os objetivos e funcionamento da federação CAFe.

2 Arquitetura da Federação

Uma federação, em nosso contexto, é uma infraestrutura de autenticação e autorização inter-
domı́nios, muitas vezes chamada de infraestrutura de autenticação e autorização federada. O
objetivo dessa infraestrutura é permitir que um usuário/a tenha seus dados armazenados e
gerenciados em uma única instituição — tipicamente a instituição acadêmica à qual pertence,
chamada aqui de instituição de origem do usuário — mas que ao mesmo tempo possa ter
acesso a recursos oferecidos via web em diferentes domı́nios.

Uma infraestrutura de autenticação e autorização federada é constitúıda por dois tipos
de elementos principais:

provedores de identidade: responsáveis pela manutenção e fornecimento das informações
sobre usuários e por sua autenticação;

provedores de serviço: responsáveis por um ou mais serviços (ou recursos) oferecidos via
web.

O suporte à autenticação federada se dá da seguinte forma: ao direcionar seu browser para
determinado serviço, o usuário recebe um pedido para selecionar seu provedor de identidade
dentro de uma lista de provedores. O usuário escolhe então sua instituição de origem, e seu
navegador é redirecionado para o provedor de identidade dessa instituição. Após autenticar
o usuário, o provedor de identidade repassa o resultado dessa autenticação ao provedor de
serviço e cria uma sessão de uso associada ao usuário, de forma que acessos a novos serviços
dentro de um determinado intervalo de tempo não gerem novas requisições de autenticação
(single sign-on). A Figura 1 ilustra as interações realizadas durante um acesso t́ıpico, via
navegador, a um serviço federado. O fluxo apresentado assume que nenhuma informação
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Figura 1: Acesso a serviços federados

sobre o usuário é conhecida pelo provedor do serviço, e que este é o primeiro acesso do
usuário a um serviço federado.

Além da garantia de autenticação, o provedor de serviço poderá requisitar ao provedor de
identidade informações adicionais (chamadas de atributos) sobre o usuário, como, por exem-
plo, a natureza de seu v́ınculo com a instituição (professor, estudante, funcionário técnico-
administrativo, etc). Esses atributos podem ser utilizados para estabelecer as autorizações
do usuário com respeito ao recurso ou serviço acessado.

Em cada federação, a troca de mensagens entre provedores de identidade e provedores de
serviço deve seguir algum protocolo bem definido. No caso da federação CAFe, o protocolo é o
SAML [2], atualmente em uso na maior parte das federações (ver seção 4). A participação na
CAFe exige, mais especificamente, o uso do conjunto de perfis SAML utilizados pelo software
Shibboleth [3]. O Shibboleth é um conjunto de programas desenvolvidos no âmbito do projeto
Internet2, nos EUA, e inclui software para provedores de serviço e de identidade. Esse é o
software recomendado pela federação CAFe.

Cada federação também deve definir os atributos que podem vir a ser requisitados por
um provedor de serviço. Para isso, a CAFe definiu o esquema brEduPerson e uma lista de
atributos recomendados para os participantes na federação. A federação CAFe recomenda
que as informações constantes no brEduPerson sejam mantidas em um diretório LDAP, que
o provedor de identidade Shibboleth consulta ao ser ativado. Por isso, o brEduPerson é
especificado como um esquema LDAP.

Um conceito básico de uma federação é a relação de confiança entre provedores de serviço
e provedores de identidade. Provedores de serviço têm que confiar na qualidade dos dados
que lhes são fornecidos pelos provedores de identidade. Por outro lado, provedores de iden-
tidade têm que confiar nos provedores de serviço a quem fornecem dados de usuários, que
devem garantir que utilizarão esses dados apenas para os fins combinados. Assim, um ou-
tro aspecto da arquitetura de uma federação é a gerência de informações sobre provedores
de identidade e de serviços que têm sua chancela, chamados de participantes da federação.
Essa gerência é feita através da manutenção de metadados: a operação da federação mantém
dispońıveis para os participantes os dados (endereço do servidor que atua como provedor de
identidade, certificado de servidor, etc) sobre cada uma das instituições participantes. No
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Figura 2: Componentes da Federação CAFe

caso da CAFe, o formato desses metadados é o formato padrão do SAML 2.0, que é o adotado
pelo Shibboleth. A entrada de um novo participante na CAfe envolve, como passo final, a
inclusão de seus metadados no repositório de metadados da federação. Todos os participantes
da federação têm o compromisso de atualizarem seus metadados regularmente, solicitando-os
desse repositório.

Os metadados da Federação também são usados para alimentar o serviço conhecido como
WAYF (where are you from). Esse é o serviço que permite a exibição da lista de provedores
de identidade para que o usuário selecione sua instituição de origem. Quando o usuário
direciona seu browser para um serviço federado, na realidade seu browser é redirecionado
para o WAYF, que por sua vez o redireciona para a instituição escolhida.

A Figura 2 mostra a arquitetura da CAFe com todos os componentes envolvidos.
A infraestrutura acima dá suporte não apenas à autenticação em um ponto único da rede

(provedor de identidade do usuário) mas também ao conceito de single sign-on. Uma vez que
o usuário se autentique em seu provedor de identidade, ele/a pode navegar para diferentes
serviços participantes da federação sem precisar se autenticar novamente.

3 Benef́ıcios para Provedores de Serviço e Provedores de Iden-
tidade

Uma infraestrutura de autorização e autenticação federada traz uma série de vantagens para
os envolvidos.

Para o usuário, a principal vantagem é o conforto. Não é necessário se cadastrar em N
sistemas diferentes, nem gerenciar N senhas distintas. Além disso, o single sign-on permite
que a navegação em uma sessão de uso do browser ocorra de forma bem mais harmoniosa,
sem a necessidade de se autenticar a cada passo. Uma outra vantagem é o controle sobre
a privacidade dos seus dados. Ao invés de ter um cadastro individual em cada serviço que
desejar acessar, o uso de serviços através da federação permite que o provedor de identidade
forneça ao provedor de serviço apenas o mı́nimo de informação necessário para o controle
de autorizações. Esse mı́nimo pode variar entre a simples garantia de que aquele usuário é
um usuário reconhecido e autenticado pela intituição I até informações sobre seu status ou
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tempo de serviço junto a essa instituição. Acordos firmados pelos provedores de serviço com
a federação garantem que esses dados serão usados apenas para os fins combinados.

Para o provedor de identidade, a principal vantagem é essa comodidade oferecida a
usuários. Além disso, a infraestrutura de provedor de identidade (base de dados e software)
pode ser usada também para controle de acesso a serviços internos à instituição, criando um
ponto único de controle de acesso aos diversos recursos oferecidos (bibliotecas, sistemas de
gestão acadêmica, etc).

Do ponto de vista do provedor de serviço, a principal vantagem é a possibilidade de utilizar
cadastros gerenciados por outras instituições com a garantia de confiabilidade da informação.
Ao entrar para uma federação, um provedor de serviço ganha de imediato cadastros que to-
mariam tempo e trabalho para serem desenvolvidos. O grau de atualização das informações é
alto, pois os provedores tipicamente alimentam seus provedores de identidade a partir de suas
bases institucionais. Além disso, provedores de identidade se comprometem explicitamente
a manter atualizados os dados fornecidos, em contraste com o que acontece com soluções de
cadastros replicados.

Uma dúvida que surge com alguma frequência é sobre a criação de perfis de acesso perso-
nalizados na ausência de cadastros individuais junto aos provedores de serviços. Como uma
editora poderia, por exemplo, armazenar as preferências de determinado usuário e exibir no-
vidades em áreas espećıficas quando ele retornar ao serviço, se não conhecer sua identidade?
Em quase todas as federações acadêmicas há um atributo associado a cada usuário que é
único dentro da federação, permitindo a criação desse tipo de perfil nas aplicações, mas ao
mesmo tempo opaco, isto é, não fornece informação sobre a identidade do usuário, garantindo
assim sua privacidade. Na Federação CAFe, o atributo eduPersonPrincipalName tem esse
papel.

4 Federações Existentes

Vários páıses já criaram ou estão criando infraestruturas de autenticação e autorização federa-
das para suas comunidades acadêmicas. O próprio software utilizado na CAFe, o Shibboleth,
foi desenvolvido no contexto do projeto Internet2, nos EUA, para dar suporte à criação da
Federação InCommon.

Tipicamente, essas iniciativas de criação de infraestruturas federadas são coordenadas
pelas NRENs (National Research and Education Networks – Redes Acadêmicas de Ensino e
Pesquisa) como a RNP. O avanço no desenvolvimento de federações é tamanho que a TE-
RENA (Trans-European Research and Education Network) mantém, desde 2007, um grupo,
chamado REFEDs, para discussão de poĺıticas e de assuntos relacionados a inter-federação,
isto é, à integração entre as diferentes federações. O grupo mantém uma página com dados
sobre aspectos técnicos e poĺıticos de diversas federações [5]. Entre as federações acadêmicas
na Europa, vêm se destacando por sua atuação a SWITCH, da Suiça, a FEIDE, da Noruega,
a WAYF, da Dinamarca, e as federações acadêmicas do Reino Unido e da França.

5 Gestão de Identidade

Cada uma das instituições que participa de uma federação como provedor de identidade deve
desenhar seus próprios procedimentos de gestão de identidade, garantindo que as informações
fornecidas à federação sejam corretas (e atualizadas). Dentro de cada instituição, a infraes-
trutura de gestão de identidade inclui os processos e tecnologias utilizados para extrair as
informações dos sistemas de registro acadêmico e de outras bases, combiná-las de maneira a
integrar as informações sobre cada indiv́ıduo e torná-las dispońıveis para as aplicações.
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Para que seja garantido um ńıvel mı́nimo de confiabilidade quanto às informações for-
necidas pelos provedores de identidade, a Federação CAFe estabelece alguns requisitos em
relação aos procedimentos de gestão de identidade [1]. Os provedores de identidade devem
tornar públicos os seus procedimentos de gestão de identidade, permitindo que provedores de
serviço analisem esses procedimentos para decidir se os consideram suficientemente seguros
para suas aplicações. Um dos principais procedimentos de gestão de identidade é o meca-
nismo utilizado pela instituição para autenticar usuários. Se esse mecanismo for facilmente
corrompido, a informação de autenticação fornecida por essa instituição claramente não será
muito confiável. Outros exemplos de procedimentos importantes são o mecanismo utilizado
para a obtenção de uma identidade eletrônica junto à instituição e o esquema de cancela-
mento de tal identidade. No futuro, imaginamos que serão definidos ńıveis de garantia (levels
of assurance) [4] e que os provedores de identidade serão classificados nesses ńıveis de acordo
com suas soluções para essas e outras questões.. Provedores de serviço poderão então requerer
que um provedor de identidade esteja em um ńıvel de garantia mı́nimo para ser aceito como
provedor em determinada aplicação.

Qualquer sistema de gestão de identidade deve também garantir a privacidade de seus
usuários, utilizando os seus dados e divulgando-os segundo uma poĺıtica bem definida, cha-
mada de poĺıtica de privacidade. Embora a maioria das instituições ainda não conte com
uma poĺıtica de privacidade oficial, é importante que os provedores de identidade tornem
claro para seus usuários quais de seus atributos podem ser liberados no acesso a determinado
serviço.

6 Federações e Infraestruturas de Chave Pública

Infraestruturas de chaves públicas (ICPs) são conjuntos de tecnologias, poĺıticas e procedi-
mentos que associam, através de certificados digitais, uma chave pública a um indiv́ıduo.
Dada a importância da criptografia de chave pública para técnicas de autenticação e assina-
tura digital, é natural que tais infraestruturas tenham um papel importante em sistemas de
gestão de identidade.

Vale a pena esclarecer a diferença entre a autenticação federada em que o usuário apre-
senta um certificado a seu provedor de identidade e a apresentação direta do certificado ao
provedor de serviço. O certificado permite que o serviço acessado possa ter certeza de que
o usuário é quem ele diz que é. Assim, no caso em que o usuário apresenta o certificado
diretamente ao serviço, cabe ao serviço manter as informações de que precisar para verificar
as autorizações (instituição, status na instituição, etc), criando cadastros locais que geram
impacto administrativo e ameaças à privacidade do usuário. Quando o certificado é utilizado
para autenticação do usuário perante sua instituição de origem em uma federação, cabe so-
mente a esta instituição a responsabilidade pelos dados do usuário. Esse uso do certificado
(aliado a outros fatores) é bastante recomendável, pois contribui para uma maior confiabi-
lidade na garantia de autenticação que o provedor de identidade passa para o provedor de
serviço. A autenticação baseada em chave pública pode ser respaldada pelo armazenamento
do certificado no diretório LDAP associado ao provedor de identidade.

Outros usos complementares das infraestruturas de chave pública e de autenticação fede-
radas são posśıveis. Por exemplo, uma das tarefas de uma infraestrutura de chaves públicas
é a geração de certificados novos. Para isso, deve haver uma maneira confiável do usuário
se identificar perante a ICP. Isso poderia ser feito através de um serviço com autenticação
federada, desde que o ńıvel de confiança seja suficiente.
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7 Participação na Federação CAFe

7.1 Provedores de Identidade

Tecnicamente, para fazer parte da federação, basta que uma instituição instale um programa
que atue como provedor de identidade, respondendo requisições SAML e emitindo assertivas
sobre autenticação e atributos que constem no esquema brEduPerson. A instalação de um
IdP requer então duas linhas de ação. A primeira, relativamente simples, é a instalação de
um provedor de identidade SAML. A segunda, normalmente mais trabalhosa, é a construção
de uma base de dados confiável com as informações requeridas pelo brEduPerson sobre todas
as pessoas com v́ınculo a essa instituição.

Em relação ao software que implementa um provedor de identidade SAML, existem várias
alternativas (Shibboleth, SimpleSAML, Papi, ...). Como parte do projeto e-AA, estudamos
as implementações existentes e conclúımos pela recomendação do Shibboleth, devido à sua
maturidade, em termos de estabilidade e documentação, e ao seu amplo uso na comunidade
acadêmica. Independentemente dessa recomendação, instituições que já tenham um provedor
de identidade em funcionamento com outro software podem testar sua interoperabilidade com
a CAFe e requisitar aprovação de seu uso dentro da federação.

Em relação aos dados, a questão é mais complexa por não envolver apenas a instalação
de um novo software. Uma das bases de uma federação é a existência de uma rede de
confiança entre as instituições envolvidas. Por isso, ao se tornar membro da federação CAFe,
uma instituição está também assumindo um compromisso quanto à veracidade dos dados que
estão sendo fornecidos por ela. Assim, a instituição deve ter procedimentos internos de gestão
de identidade que garantam atualizações constantes e confiáveis dos dados que mantém.

O provedor de identidade deve ser capaz de obter valores para os atributos definidos no
esquema, a fim de construir respostas às requisições de atributos que receber. Os valores de
atributos do brEduPerson poderiam, em prinćıpio, ser mantidos em qualquer tipo de base
que o programa provedor de identidade saiba consultar. No entanto, é importante que a base
utilizada seja gerada de forma confiável, para que não exista o risco de que dados obsoletos
ou inconsistentes sejam injetados na federação.

Para a federação CAFe, recomendamos o uso de uma base LDAP, mantida com um servi-
dor openldap, para o armazenamento dos atributos de brEduPerson. Essa base LDAP deve ser
gerada automaticamente a partir das bases de dados usadas pela administração acadêmica e
de recursos humanos, para garantir atualização consistente e constante. Algumas instituições
já mantêm bases LDAP geradas automaticamente, e podem precisar apenas fazer pequenas
alterações aos seus scripts de geração para gerar uma base com o esquema brEduPerson. No
entanto, como sabemos que essa não é a situação mais comum, para as instituições que não
estão nesse caso, recomendamos a utilização do sistema eid (ver seção 9).

7.2 Provedores de Serviço

Um provedor de serviço pode prover um ou mais serviços via web. Uma universidade que
atue como provedor de serviço pode oferecer, por exemplo, consulta ao acervo da biblioteca,
ensino a distância, e inscrição em cursos como serviços federados.

Para isso, cada uma dessas aplicações deve ser programada de forma a utilizar a in-
formação que lhe é entregue, através do Shibboleth, pelo provedor de identidade. Em alguns
casos, é suficiente para a aplicação saber que aquele usuário foi autenticado por determinada
instituição de origem (por exemplo, se o serviço estiver dispońıvel para todos os membros
de determinadas instituições). Em outros casos, a aplicação pode ter uma estrutura de
autorizações baseada em informações sobre o usuário (por exemplo, se ele é professor ou es-
tudante). As informações fornecidas por um provedor de identidade são disponibilizadas para
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aplicações web como variáveis com nomes pre-definidos. O desenvolvedor ou configurador da
aplicação pode então utilizar os valores dessas variáveis para definir autorizações.

8 Estrutura e Funcionamento

O bom funcionamento da federação baseia-se não apenas no atendimento aos requisitos
técnicos que dão suporte à troca de informações entre seus membros, mas também em um
conjunto de regras, ou poĺıticas, que todos os membros devem seguir.

O Comitê Gestor (CG-CAFe) é o grupo responsável por dirigir a Federação e por es-
tabelecer as poĺıticas que a governam. Um Comitê Técnico (CT-CAFe) presta assessoria
a esse Comitê Gestor, analisando e propondo soluções para questões de caráter técnico. A
operação da Federação, isto é, a operação do serviço de descoberta de provedores de identi-
dade (WAYF) e a manutenção dos metadados atualizados, é realizada pela RNP, seguindo
os procedimentos estabelecidos pelo Comitê Gestor.

Instituições de ensino e pesquisa podem participar da Federação CAFe como provedores de
identidade e como provedores de serviço. Organizações que ofereçam serviços para indiv́ıduos
afiliados a essas instituições podem solicitar participação como provedores de serviço. As
regras de elegibilidade e a forma de encaminhar solicitações de participação estão descritas
no site da Federação.

9 Recursos de apoio

A entrada de uma instituição na Federação CAFe envolve uma série de etapas. Em especial,
no caso de provedores de identidade, a instituição deve passar por uma reflexão sobre seus
procedimentos de gestão de identidade, planejar e implantar o processo de alimentação de
uma base de dados a ser consultada pelo software que faz o papel de servidor de identidade,
e finalmente instalar esse software.

Ainda que a reflexão e posśıvel redesenho de procedimentos de identidade sejam reco-
nhecidamente tarefas complexas, são etapas que a Federação não tem como apoiar. Para as
demais etapas, no entanto, a CAFe oferece uma série de recursos de apoio.

Em primeiro lugar, e como ponto de referência a partir do qual se pode localizar os demais
recursos, está o portal da Federação, em www.cafe.rnp.br. No portal podem ser encontrados
todos os documentos pertinentes ao funcionamento da Federação CAFe e ferramentas e tuto-
riais para diversas atividades, entre as quais novamente destacamos o suporte à implantação
de um provedor de identidade.

Do ponto de vista técnico, a implantação do provedor de identidade inclui a instalação
de sistema operacional, instalação e configuração do software Shibboleth para servidor de
identidade, instalação de um diretório LDAP e alimentação desse diretório. Um roteiro de
atividades com indicações para o download de softwares e de scripts de instalação e confi-
guração guia o administrador por essas etapas.

Em particular, a Federação CAFe oferece uma ferramenta chamada de eid, desenvolvida
no âmbito da criação da federação, para a etapa de alimentação do diretório LDAP. Essa
ferramenta extrai dados de bases que ofereçam interfaces SQL, criando um metadiretório,
a partir do qual pode ser feita uma exportação de dados para o formato ldif, aceito como
entrada de bases LDAP.

A implantação de um provedor de serviço, por sua vez, envolve a instalação do soft-
ware Shibboleth que executa junto ao serviço e a adaptação da aplicação para receber as
informações fornecidas por esse software. Novamente, há no portal um roteiro de atividades
para apoiar a instalação do provedor de serviço. A adaptação da aplicação pode ser uma
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tarefa mais ou menos complexa dependendo de se utilizar softwares já adaptados à utilização
com Shibboleth e da complexidade do sistema de autorizações desejado.

Um outro recurso importante é o conjunto de cursos oferecidos pela Escola Superior de
Redes (www.esr.rnp.br) para provedores de identidade e provedores de serviços. Há cursos
de administração de provedores de identidade e de administração de provedores de serviço, e
ainda um curso para desenvolvedores de aplicações federadas.
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